Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Zawarta w dniu ………………….. 2017r. w Lublinie pomiędzy:
spółką URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000013785, kapitał zakładowy 54.180.000 zł opłacony w
całości, REGON: 510481080, NIP: 739 23 88 088,
reprezentowaną przez:
Członka Zarządu –
Członka Zarządu – ………………,
zwaną dalej Zleceniodawcą lub Stroną,
a
spółką …………………….. z siedzibą w ………………, …-…. ……………………., przy ul.
…………………., wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy ……………. – …. w ……………., VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ……………………….., NIP:
……………………., REGON: ……………………., kapitał zakładowy w wysokości
…………………………. złotych opłacony w całości, reprezentowaną przez:
…………………………….. – ……………………………………,
zwaną dalej łącznie Zleceniobiorcą lub Stroną,
w dalszej części umowy zwanymi łącznie Stronami,
o następującej treści:
PREAMBUŁA
Zważywszy,
że
Strony
zamierzają
nawiązać
współpracę
w
zakresie
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………..(dalej Usługi) i w związku z tym Zleceniodawca będzie przekazywał oraz
udostępni Zleceniobiorcy informacje poufne na swój temat (dalej Informacje), Strony
postanawiają co następuje:
§ 1.
1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) utrzymywania w poufności i nie ujawniania żadnym osobom trzecim, jak również do
zabezpieczenia przed kradzieżą, utratą lub jakimkolwiek innym nieuprawnionym dostępem
wszelkich materiałów i informacji uzyskanych od Zleceniodawcy, niezależnie czy zostaną
określone jako poufne, otrzymanych bezpośrednio lub pośrednio w związku z Usługami i/lub
współpracą Stron ustnie, pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie, dotyczących w
szczególności aktualnej i przeszłej sytuacji prawnej i finansowo-ekonomicznej
Zleceniodawcy, jego planów i strategii działania na następne lata, a także wszelkich
informacji handlowych oraz dotyczących klientów, planów, projektów, produktów (zarówno
ukończonych, jak i nieukończonych) i świadczonych usług oraz organizacji prowadzonej
działalności przez Zleceniodawcę;
b) wykorzystywania wszelkich otrzymanych w związku z Usługami i nawiązaną współpracą
materiałów i informacji wyłącznie w celu realizacji Usług;
c) nie wykorzystywania Informacji w sposób komercyjny niezwiązany z prawidłową realizacją
Usług;
d) nie powielania, nie kopiowania i nie reprodukowania otrzymanych od Zleceniodawcy
dokumentów i Informacji w całości lub w części, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to
dokonywane dla potrzeb prawidłowej realizacji Usług.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 nie obejmuje informacji:
a) publicznie znanych;

b) znanych Zleceniobiorcy przed podjęciem niniejszego zobowiązania (jeśli Zleceniobiorca
jest w stanie to udowodnić) i nie objętych klauzulą poufności;
c) co do których Zleceniodawca wyraził uprzednią pisemną zgodę na ich ujawnienie;
d) które zgodnie z przepisami prawa, musza być ujawnione organom administracji
publicznej, sądom oraz innym organom państwowym;
e) których ujawnienie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Usług.
§ 2.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników i
współpracowników (bez względu na tytuł prawny) związane z wykonywaniem niniejszej
umowy jak za własne działania i zaniechania.
§ 3.
W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Zleceniobiorca
zapłaci Zleceniodawcy karę umowna w wysokości 10.000 złotych za każde naruszenie.
Strony przyjmują, iż jedno naruszenie to wykorzystanie niezgodnie z niniejszą umową jednej
informacji lub materiału wskazanych w § 1 pkt 1. W przypadku bazy danych lub zbioru
zawierającego dane klientów lub informacje jedno naruszenie stanowi wykorzystanie
niezgodnie z niniejszą umową danych jednego klienta lub jednej informacji z bazy danych lub
zbioru. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 4.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, jednakże ma zastosowanie do wszelkich
informacji i materiałów poufnych przekazanych Zleceniobiorcy przed tą datą.
2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – do dnia 31 grudnia 2020r., a jej
postanowienia są wiążące w tym okresie nawet po zakończeniu lub niepodjęciu wzajemnej
współpracy Stron.
3. Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w
Lublinie.
4. Zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą przepisy
kodeksu cywilnego.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze Stron.
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